
Anv '" '5 c:tmt.1I 99 

LA T'UIE:S 

ull Qua CONl!lX I!L • .tMYo ,... - - .' 
- v .... deu _ molt dcioaodf ol c:ino. ___ p 

-I on' Amb que Ilo bo c:oaocut? 
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ANO 1010 LA RETAGUARDIA N,' ... 

OIARIO SfllI" N" ,1P~,\. ,\HT8 Y~I.U.TR"O O GB "Vt81}~, A W!lCCIOS Y s_QUaLA •• 0 ItTUOInU 

IS AL E HOYI 

Ruf ... da sufre honda "en .... 
pue. 8e encuent ... a. forni cado 
.,.. no es que le ha.,..ahe.:hizado 

te .. t...a '"al1::!U.1rdia" eOlI 
artl. ~hll .k Ru<lrlguez {;o
d"la. y me [o tiró f~)r l" c:, 
btla. ~Thn .isto ustcdu 
'ltJe pl!. ,'rea manera de tia 
taraullclie:ntequelel'ro-el .:anto de la Sire na 

Har díUf¡ue valdría mu 
JU>eribirsc a "La Vanguar
dia" o Met-ne I~'ner la ra' 
dio, valUa mul" lTI,mdo. 
¡ Miren que ro, que "'y Ull 

plo de Jo. f .... i!c. '1 lIn 
tneut:l, y que na,Jil' me en' 
peta la baJa, "'UI.. que 'T 
COB la cabeu embolícad& qut 
l',rege un.& de aquello cuan~ 
d" ti~ de aqlll'J1o! Ha'1 __ 
~a rCÚrane a \ .. Tid,¡ p'; 
vada, como S:d.a (no el ,.tro. 
.. l, ainó el &- "(;'~ja Ro
,. .. 1", flue de unto, Clllutol 
qDC pna, la no quierr 1ra
b.1jar P1h) IY saben qDC ml' 
rlijo el _di,'" CIta!100 9X 
ful a. vialtar., te cmr1l~ Ja 

~~ aqu~x ':n=:ail~~ 
I,ar ~ Pues, rob u men,n. et
to: "jLo que tiene a1lj us
Itri, es una morma, no?
"¡Ay .• II.qucdi'·f'Tlt1,"l.a, 
Caramell:u\ hice yo" 
''l'l~'' mín>, nt! ben dada ot 

Yo qOle me lo qued<J mi· 
r;Uldo y le di¡o: ·Claru que 
l'.~ti vendada, bnrranjto . .I No 
... ·e ustcd que ~i no ~ la 
vendo l'uacruida, quio:ro dl'
C'ir si no mo: 1'0nitQ una ven
da, portlu.' yo no me vt1l1b 
l;t c:the,a ni q¡¡e me m com· 
prCl la elitlilo para lustituir 
la ~U)'ól, que no me negariu 
ql\IC " una ma1a e .. ben, le 
me (j1K<!a mls ab'crto que 
ra •. la". hUCll'), ra me en
tic:n-d~ de UT\ól thica de! ea· 
Ja (\t'I Uaacol ot M~ dijo 
(JUe),Q,.,. un ~verf' '1 que 
I1Ichil'iera fepi¡;ar. P1lciCll
da. 1Mb roS2t le dkell a 
'Romalltlnt'S, ., (ol tan fresco I 

811CflQ, ¿ Y ~b porque 
me ha aCODtmdo todo elO¡ 
Por dcmati2do bum jan, ra 
ot lo diR: Oui.e pt'otqer li 

Ull amigo '1 ull ma, escar· 
meptado-. que Minluella ,te 
"'La Tribuna". No ac poue
de tener el C:Otu6r!. Iran~c, 
ya o, lo dIré. IY)'O lo tm
ffO de palmol Toda de rat. 
ma, aUDql!e ml' esté mal de· 
tirlo. No CI paveria, no. Po .. 

o1ti5 .uL·t de pi," y" lo purriOlla l>lrrOljui;lP iVa ven 
dcj¡¡rê t<lcar li ,¡ueréi" para el fC'5u1tao!o 'IU'> dan IOl cal> 
que IlO pòd.ii~ ,Iecir qu,' Hu_ tOJ a la Sin'l1a! 
f,utaos ent.ahan;t. ("uóI¡¡dun,ejnrC'.yauldi. 

• Ullé a(ln n.-' o~ he expll~ r~ fi CIo "l'tllat! (Im' Piret 
(ado l'I por (j':':: de mi cos- dt' I(UZII,J 111.' cua. Recadi 
corriln ~ Ahm'a V'" que el tI» a la~ chic:;u dt· la Che 
tttnpt"aJlo .• Con (jue B;¡lIar;1 'ilo.) y dl'Cldle que: ~i tiene 
st' va a Alemani;¡?' De¡pufs , UI1;I ,IQ riQdlJCtra. 'IU" me 

~~~U~Ii~111:U~S r:ul:~~ i ~~~:;:;~"~t~.!t' ¡~:i:,i I~~ 
que el accite en W12 lu~. I fiu , purito, f1lC'TICI, .i en-

~¡.,::::,~".;:;, ;:'~::~ ',:,,~ :¡::::." J~:,,;¡-:"'n;;.:.~~~ 
ml' encuer.tro t'li la ~mbla Rt-FAST\ 
a en amigo '! me d!(:e: qll 
ten a elnas de ir de. __ dt. qUe atu,ra «lmc mil ;~teci<lu 
vam)S, 1a me entcnd~is. en el ledm del dolor 
Meuca. mcuca sutr1c la mia. '1 C'5t~ fIll'(tio jor(,bado 
Yo te digo que brnpoco me de Mlfrir Utlta caJ,,-

(N,)la ,1<: I~ RedactÍ6n 
lJí.imulen .i nr, acaba de 
vl'mr en vena, pern lll~ cir· 
eUJI.unci:\s M lo !Il'rmi ... o.. 
Otru dia .... :r.. flue Ic oIij/; 
run a Ahrl·rl·}ü;¡n.) 

cria Illal tma crmfl'rnw:ia re
servada ean un;" S!·,·,,-ml. p~ 
ro el mmTO! de breva n'" 
teni,~ ditlCro, -No te pnocu 
pl's·. que yo IQ arre¡l:uo' 
I,~du. le dije Y Rambl;, aOO 
jo li! ha dirho.J\nrlamlll an· 
rhud.~. elleontralllOs IUla fla· 
via qu(' ~e dicl' Sirena del • " ... . ........... .. " .. 

~~'\~~~i~~ 1~~~¡:Jeq~~rl;~asíl ['HISn:s NUEVOS DE 
ConvCIlimos ir IU5 tru, y yo. TRINCA 
l'OlIlO fill caballero, cuandl) 
l'Muvimo' l'lI casa Verrlura, 
hago. dirigiindome a la pa
reja: "Nada, nada, vOflOtrol 
ireis primera, -de ute. aii,,
di mirandome a el1a, no cc
brarh" Y tan camp;antl'. 
HaCC!1 la faena, qlM duró 
bora 1 media, VO)" yo, Y 
dcSflUH.. le paro mi gatto. 
... y l'I del olroP" hare la 
Sirena. ·Ya te \fije que no 
e~,brarra" por<lue no tiene 
ni cinro". le c:onte~l() 10, 
mi.' ~io que ~faynh t'll;!n
<\O, dia que Iu comtas rlrl 
Ayuntamiento cuando mena· 
ha Alella lai a:TaU l'ran 
un primot. Baeno. no que-
rai. saber la que puó. La 
SirClla me 1lamó ,invergüen· 
~a. mamarracllo y haJta cx· 
diputada a .cortCl. Y roInO 
en cua V erdura hacen 
obras, oogió un adoquln q~ 
pt"'lAba mas qut un númtro 

"En que R difereneian laI 
L:nivenidadu de cua d e: la 
Brla:irla? 

¡.:.nquréstal',paranin+ 
fu. y aqufllas, paran;nfolJ. 

Una sardina a la br;u.a 
'¡l'Il q~ R parto!e. una chi 
ca dl' aql,l('lIat que jucpn 
l'on el nQ\'j,o 1 te kI erIfan
eha el arro)~? 

Ell que ¡bt-mbra" asadal 
(Pronúnciese dl'Pri'IA que 
baee roa1l'(ccto). 

Olro que .1 no .e diee dl'
prisa. tampoc" ruulU. 

4 l'or quO: cuando va a To
na don F raneisco de A 
Cambó y BatUe llace una ro
sa Eea? 

.¡No caéi.? I Sí, hombre~1 
La paM"..a lo diu: I Cambó 
• T ona l .(Ya OI be dicho 
que hay que: prollUIlciarlo 
dCfl ri ~a corno Ji Ot empan-

ril' llI .. toma de aglla de 
CarabaL'. 

~ ¡:;¡¡ qn¡; 1e parece Uf! ca., 
ti110 feudal a la (helil,,? 

En que ¡¡qué!. tiene alm.e· 
nu, y ésta ticnelll n>4'lWJ., 

cl1arC!lt .. 'y Jliço. 

¿Saben lo m:1.s IJI"e~uOlid,) 
qUC hay en eI Tibidabo? 

Lo. bosque~. ISil'mpre ha· 
C('l1 pinítos! 

~ Por qué !lO" 101 cartero, 
¡-l'Ilte de euldado 1 

l'o)rquetetraenu:n.acarta, 
prlmero te taean dnl'O cm
timos y <lC:$JlU~ l''U l';/Ja.f 
(El .obre, ¿eh?). 

l.as pr~ionC$ ¿l'O qué 
se d¡f"tenClall de loe ni....,." 

F" qUt' aquella, entran d" 
d .. .>Ildc' han salid." y lo, ni
ílOf SlJcn de do·d.· han en~ 
11;1<1",. 

.IEn qué 5e parece un pi
ndor de toro. • Wl es
ta.IlCO' 

1-:n qllll' tifllt'" picatllU"a. 

¡'En q'16 IoC' difereneian 
Iu Inujerl" d .. las judia.? 

F..n qur ést.as, euanto mi~ 
tiernas tie:nen meno~ hilns, 
y las otra~, al inrevél. 

,¡Saben u!tedes cua! ea el 
anima! que ve:nde a cré~ 
<.tito? 

La. rata. Si sef\oreJ. ,¡No 
tIIabtn ustedes QUI' la rata 
fia? 

4 Por qué a Iu chica~ ca 
chouda~ q1l" van con el no
vio a Las Planas no le ha
et piell UD homtlre gordlJ? 

Porql'(' ICI ¡\l'lla ,,.01>0,.1 .. 
"'lJf/rt. 

l'ido la amnisti;¡. 

ANUNGIOS RF..cOM:EN
DADQ<; 

¡GUl:a .... A LA VIDA CA .... I 

¡Por cim» peeetu, tres pla· 
tos y una pera para po .. 
t~1 Lil,. Putt,.~ ir: 
quierda de la Rambla, .u
blindO del JDueUe, de Iu 
doce de la nodhe para arri
bo. 



EL BARBER RECOMANABLE 

En cert Ca'l ino de Sarcelona han canviat de 
barber. Motiu? Ara vos el contarf, tal com me'l 
va explicar un aenyor de la Juntl. 

Era .1 mati. I el bon bome. abanl de palPI' pel 
despatx a finoar el correu del mig di., volgu~ 
afaitar-u. Entrà, doncs, al saló. s'assentà i digué 
al barber que el ra.urés. 

Aquest començ¿ a elmolar les eines. i, al cap 
-d'una estona, deixà anar un renec d'aqueUs tan 
TeCargol.t •. 

-Què té ?-prcgunti el dient-. Què li paus? 
-Que m"he tallat I Ja é. el tercer cop. aquest 

aatL.. 1- cltic veient que avui em sortid tot 
rnaIImtDt .•. i f.ñ alguna desgricia. 

El -.,or que era de la Junta se n'anà. esverat 
i aen~ afaitar-se. cap a firmar et correu. J POC' 
diea de.pra, el contracte ntre la Directiva del 
arcerl i et barber tira retclndit. .. 

ALS BANY' 

A J. platja de BadaIoa., da. neD.tJ que boa. .. 
Tell el brel¡ol de DOll E..n.t Am6s. i quines el-

cuIptonts formes només estln cobertes pet fi
ní.iOl "maillot" - aqueU "maiDot" tall llest, 
que up estripar-te aempre que convf: deiur a la 
vi.ta d'ateua mucle 1& part ma rtt&tada de la 
persona - observen l'horitzó. 

-Hi ha poca cent I - diu Ulli. d'eDes-. I no 
ea veu cap jove I 

-Sl, li! -respon l'altre-. Tirem-nos a l'ai
gua, que allà baix en veig do. I 

-Ten. raó! - exclama la primera, tota con
tenta- . Saps qui són ? Aquells dos crancs que 
e,1lI varen pealigar les cuixes dimarts patlat I 

TOT S'ARREGLA EN AQUEST MON 

Cada vecada que tinc d· ...... cà'l sastre, la 
dona del amo, que fa molt tempe que em coneix. 
em té mitja hora explicant-me le. tragèdies del 
seu fill, que l'ha donat a la bquda i no hi h. 
qui li trcrui el viei de cap de les manere •. 

-Ai. &enyoret I - em di ...... Si sapiguf:a el 
que em fa patir! Hi han cliel qae arriba a les qua
tre, i a les dnq del mall t A .... tA insoportable r 
Jo DO dormo, jo em ecmaullltbo I Crepi que 
jo em coruume.ixo I No dubti que aqaest fiU me 
ser' la mort! 

A principi. d'eatiu hi vaig anar perqè m '('s-

tr~e~~:. :~~e~Qlfii~~ .. prquntaT a la do-
n....... Eftcua el. hi dóna ....... diagustos l 

~ ~:.. ~:a:.a~ k,:;!~~n:~ 
tin¡at .1 llit qatre setmanel, va jurar qwe nu 
-_ .... /Iomtxo • _. ' • . 

....,.;M.ny. ma!... I, ho ha complert ~ 



-Oh! Encara no ho sabem, si cumplirà. Com 
que encara no ha començat a sortir ..• 

L'altre dia vaig anar a pagar el compte, (Ai· 
xò ho dic perquè "egin que l'abillo de pasta.) 

-I què, no ha tornat més borratxo, el seu fill? 
- vaig preguntar a la pobre sastressa. 

~~o, senyor, no, mai més! Ara, quan arril>a 
borratxo, ,'adorm al replà de l'escala i no truca 
a casa fins que li ha passat la mona ... 

UN ACONTEIXEMENT 

La Rambla d~ Santa Mònica ,!l'ha exlremit de 
dalt a baix. ::-.10 n'hi ha per menys: la Pepita -
la senyora Pcpita - del !'lis, ha tingut una nena 
com un 601. 

Di~s.'\hte la varen batejar i, corresponent a la 
a;eva amable invitació, els nois de LA TUIES 
no hi varem faltar. 

La menuda, de nom, es diu Carmeta, en re
cord segurament de la patrona dels "embarcats" 
que freqüenten aquella sanla casa, de cognom 
no ho "a!wm, fión misteris més difícils que el de 
l'encarnació, j quali1cvol ,'embolica amb aques· 
h's (OI'('S de família. 

E St'n)'or Rufasta. va l'aluda. a l'arribada al 

~:~ni ~~ ~il;~~~e~:. e:7r~n~~s '~r~~:~'. ~';r~~~a~; IIIIlIll!lInmmnl!lIIl!lII!I!llmHJii¡¡ 
.. nyllra Pe pita. coneixedora de les seves all

("(,ns. n'hi tenia preparada una de nova de trin
ca. I.·E"I~rança, la Reus, i demés pupiUes de 
l'acreditat c!itabliment, varen fer el!1 honors de 
la ¡,:ólsa, i encara que poc pràctiques amb les co· 
ses de l'honor, no varen quedar malament. -------~jÇj -~~"". 

Ílue siga la enhorabona. i una altra vegada .. 
no dt';xar-Ee agafar l'arroç I 

L "hortoll de Sant Boi 

LES DUES MODISTETES 

AQUELLA tardll., la meva amiga m'havia 
fet el lalt. Després de fer·me esperar una 
hora i mitja a la "Granja Royal", m'ha

via enviat recada de què no es trobava bé i que 
no vindria. Eren les vuit del vespre, hora ja in
tempestiva perquè jo pogués anar a cercar dis-

JUóJi - NlTO 

Jo no sé . qu~ tinc que agrado tant als amiel
del meu mant. 

-Oh I .. , pel seu canicter tant overt I 
AI, sl; tothom m'ho diu que el tinc molt 

overtl 
'--
tracció amb ulla altra femella en algun temple 
de Ven~:s de ,Ja. Ramhla o del carrer del Hospi. 
tal. Valg deCidir, doncs, anar-me'n a donar un 
tomh, i (h~sprés de sopar, cercar alguna nimfa 
recon¡.truïda qUt apai\'agués, en la cambra d'un 
"meuhlé", la meva 'td d'amor. 

Vaig tirar Passeig de Gràcia amunt. En arri
bar al carrer del ConceU de Cent, els meus ulJ~ 
descobriren dos magnífics exemplars dc modi.~
teta barcelonina que mereixien l'honor de la me
\'a. empaitada. Con\"e.rsaven. animadament i, pels 
»nmers mot$ que valg colhr, el tema de la teva. 
xerrameca era bastant escabrós, 

-Jo, creu-me que n'estic desesperada - deia 
la més gran-, La té sempre Ruixa, com un drap 
vell. i no hi ha manera de posar-li dreta. Jo prou 
li dic; No te'n dones vergonya? Però, res. Al-
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no t'agradaria tenir un tiet? 
Un tiet prou, però, un a'Vi, no. 

AL TURO PARK 

D ¡s..C;ABTP mm que no ~abia on anar, vaig 
re'ul{lar·mc. fug-int de la calor, en el Tu~ 
Tf) Par'-. ~'hi elità fresC', no costa gaires 

{JlIatas i ", ,"oltes, trol)('!; pel!! jardins alguna ne. 
na ::>rT -Iur ~~ "Xalet", nec confessar, però, que 
les tl1CTC;; r('cerques foren infructuose. j que me'n 
vaig n"ar a ras." de huid, que en aquest Ca! era 
an;¡r·me-u'hi de pl~, perquè el eartutxo de cal
derilIa fill!'" vaig heredar del meu pare, va quedar 
~enSe destanviar. 

Cnn5at d'anar amunt i avall sen!\c trobar tU, 
em vaig f("(ugiar davant del "Witching Wawes" 
a guaitar una noia que estava amb sa mare i el 

{ltamè. prenent un gelat en una d'aquelles lJot
ge.!! que hi ha tocant a Ja pista. 

El noi havia agafat la palleta del Foeu gelat i 
s'entrett'nia en fer pessigolles a Ja ~eva xicota. 
Aqu~sta, al principi, reia complucenta i deixa
va fer, però, al final, no sé Com va anar que en 
un mO\'iment impen~at. Ja palla li va fer una ras
cadeta a la galta. 

BarrO('r! "a exclamar_, Veus, com acaben, 
t/ltei les ten'~ Lromes? Fent-me mall • 

- Bé, dona - intervingué la mare-, no et po
~is així. que no n'hi ha per tant. El xicot no ho 
ha fet pas expre!!iament! 

-Fs clar que no ho ha fet cxpres~am('nt, pe
rò, qUe ('t pen~e!'!, mamà, (]ue amb aquesta palla 
m'ha rlonat gaire gll~t? 

El que no t'ha donat gust és la pelada. pe
rò la palla, força que t'agradava. 

Ark Reta 

LA VERGE IMPACIENT 

A (lt'E'sT/\ hi_~tòrb en~ l'em'ia des de un 
halneari fraf1cè" el mateix pr(>tagoni~ta. 
t'ntu ... ia~ta lIe~idor de LA TUIES i, com a 

t:'ll, infadigahle empaitadnr de femelle!'!_ 
AI halneari on reposa de ]e!i fadiR'ucJ'I d(' CMrer 

'!nrant l'hivern cah:'lrets, hotels amoblats, mu-
8ir-ha"_~ i F:'I!ons de ca~es discrett''1. hi havia t'o
\t'gut I1Il:l'nena deliciosa, que no tenia més t'n

lIà dt' quin,.e anys. però extremadament ~ensuat 
i arrlt'nta_ ,I\, la platja, aprontant la fMC'líri a rfel!'l 
c<l¡J\'espr!'" ja h.",i<l tingut oca!'lió de donar-f;("n 
rompt(' i de ron~egl1ir d'ella algun petit favor. 
Més (]11(' re!'!, per manca d'oportunitat, Ja gentil 
(rance,seta no havia arrihat a la darrera rOnce!!_ 
.!Iit), que ('st:'lva tan impacienta de fer, com ell de 
podrr-!a gaudir, puix, .~egon~ ella deia, no pi,. 
dica i verg{)n)'o~ament com I('s noies de la nos
tra terra, Finó amb aquell orgull tan proJ')i de 
le"l n11e!'! de la dolc;a França, era verge, 

Un dia, a for,:1 de rumiar. el no~trc amic' tin
gu¿; una idea! 

-Demà al matí -- digué a la noia--, parlriem 
('~c:'lpar-Ilo" del hany i anar en auto a ,,'¡sitar les 
run('s dr BOi')'. ~ón a prop j les trobarà, molt 
int('re~sants. Sohre tot, hi ha un haix relleu que 
f't farà molta gràcia, 
~ -Qui- rC'prc!I('nta? 

- Tm. llegenda de Ja edat mitja. Diu que er 
HJ1\'ot de Roi.'lY, en tornar de la darrera creua
cia ¡ entC'rar-f;e fie què la seva muller l'havia en
'~am1\t durant la seva au~ència, va entregar.la 
al fumr d'un burret molt caio que t('nia, El 'mix 
r('lleu representa el moment en què l'animal hru_ 
ta1iba a la p(lbre dona ... 

lA la \'('rR'e ~C' li ohrien extraordinà,,'\(,jent els 
11118 i "allò" altre tot escoltant.lo_ 





8- LA TUIES 

DE RETORN DEL CEL 

U N alemany amic DO:.tre, gran aficionat, com 
tot:; els de la .seva raça, a traguejar cer
vesa, va agafar l'altre dissabte una curda 

tan furmüL"lhlc (lut els urbans van tenir-lo de 
portsr al quarteret. 

L'endemà, a la matinada, encara no gaire se
r~, t'I ddxaren :'lnar. Quan el veièrem. d{~prés 
de dinar, ehi vapors de l'alcohol no se li bavien 
diuipat t'ucara del tot. 

I donCI -- li varem dir per veure si ens 
confe$ava 111 veritat _, on va anar vostè, ahir, 
que no el varem veure? 

-No me'n parlin re~pongué-. Vaig estar 
tan malalt que vaig morir-me i sort que el cel 
era tancat i em \'an deixar tornar. 

--Què diu, ara? Vostè es va morir. ahir? 
-Certament. 

-[ va anar al cel? 
-Sí, henyorl, Però H'uran que arribo i trobo 

la porta tancada. Pot ésser és musa tard, vaig 
pt"n~ar. Deurn anar a dormir molt d'hora. Truco 

i enl ¡url un xa .. olet de dotze o tretze any~. 
-Que demana per Sant Pere? - em n dir. 

-Sí. 
-Haurà de tornar. Té (eina amb Déu Nos-

tre Senyor i encara trigarà a venir. 
-Jo em pensava que mai es movia d'aqui ... 

- em vaig atrevir a replicar. 
En eercte, però avui Nostre Senyor l'ha cri

dat i li ha dit; - Noi, m'hauràs de portar un", 
quants mhols més C4p enllà, perquè aquests ae
roplans que pugen de 1. tern~ empesten tota 
l'atmòsfera de bencina! 

--
Kar Lethsr 

<IN NOU REFRIGERANT 

L A Mariona. raspa del:i se
nyors Fonoll, estava tipa 
de l'Enriquet, l'hereu de 

la casa, que era més entremaliat 
que un dimoniet. 

X'hi feia de tots colon, ama
gant-li les co~es de la cuina. 
trtl1callt-li la pIsa. agafant-la pt'r 
Ics faldillrs ... Sinó perquè el se...r 
m'or s'rntenia amb ella i li do
n~va hons bitllets de deu duros, 
[a Mariona hauria dit que al cos· 
t<lt d'aquella criatura no ,'hi vo
lia estar. 

Un matí, la 1I0ia en tornar de 
plaça i po~ar-se a fer el dinar, 
\"a trohar-se amh la goma del 
gas trencada . 

. Enriquet! va cridar-, Ja 
n'hu fd una altra de Irs teves? 
Noi t Això no pot anar! Quina 
potineria ha! volgut fer, per 
malmrtre'lII això d'aquesta 
llera? 

F.:5 qUf' tf'nia calor \'a 

elir cI nen. 
-Tf'nies calor? I lleT això ha.i 

tren("at la goma? 
-Sí. Maria P~r refrescar-

me. 
-Ets ximplt o el fall? Què 

"ols dir, amb això? 

-Li he rut dugues vegades que no, però em 
sembla que no ~-eñ. tant tonto de no insistir fins 
a la tercera. 

-Oh l, com que l'altre dia que 
la mamà no hi era tu estaves 
tancada al teu quarto amb el 
papà i vaig "entir que deies: 

-A ra s'ha trencat la gnma! 
Si qut' rstem heli frescos I 

Tit Hella 



LA FILOSOFIA 

L A petita Susagna - tret%c 
anys - està llegint un m~ 
bre per noies. pertanyent 

• una d'aquestes biblioteques 
blanque;; que es diuen roses, bla
ves, violetes i fins liles. Sa ger
mana, la Elisa, que té divuit 
anys i ja ha tingut set o vuit 
xicots, broda. 

La Susagoa deu haver llegit 
quelcom molt interessant. Sens 
dubte és una cila - una cita 
històrica, naturalment, ja que 
una cita d'una altra especie, la 
ruboritzaria - perquè la noieta 
rumia, rumia, com si no en pe>
gués treure l'entreUat. 

Per fi es decideix a interrogar 
a sa germana: 

-Escolta. Elisa: Abelard cra 
un filòsof, veritat? 

La Elisa dissimula un somrís 
mosltgant-se els llavis i per fi es 
decideix a respondre: 

--SL. h ciar ... Bé s'havia de 
pendre filosòficament lo que li 
havien fetl 

P . Pritz"" 

LA TI'1ES - 9 

W banys, .. ...••• • , ... , ..• ...• 
tums_ No negar' n 

L A DISCREClO ABANS QUE TOT 

No fa gaires. dics va anelar en el port ~e Bar
celona un veler argentí que conduïa una 

gran quantitat de fusta . 
E.s tractava d'un barco gros, que quan duia totes 

les veles arniades tenia un port majestuós de fraga
ta de guerra 

El capità, molt atent i volent deixar un re
c~rd a la seny(lra i a les lIenes del comignatati, ja un 
XIC grans. dL'Cidi portar-les un diumenge al matí a 
veure el vaixdl, i ja em teniu als quatre per!oo
natges exlas.ia.nt-f,e davant dels màsti1s, de les 
vergues i de les cofes, ;, al mateix temps, als ma
riners recreant la. vista en la contemplació de la 
mare que encara estava de bon veure, i de les 
dues nenes, que ja eren grandetes i estaven d'a
llò més bé. 

El capità, molt atent i volent deixar un re
cord al consignatari, cridà als marins i els hi 

digué que, pl'r a que aquelles senyoretes ho ve
iC!l~in, extengue!tl'in les Yt'lt's. 1 ja em teniu a 
la tripulació enfilant-se peli màstil s i començant 
a desplegar ehl enormes rotllos de lon •. N 

T heu's aquí que mentre un d'el1!t arreglava 
una corda. penjat dalt del pal major. a conse
qiiència del e~forç que feia. se li e:;tripà el pan
taló de la handa. mL~ delic.eta. deixant veure 
due~ co~es mh delicadu t'ncara. que la mare 
contemplà amh golafr('ria i lt's nenes amb rU
bor ..• 

E! capità. que t'ra del!! que e~ta\"a sempre "al 
tanto", apt'nt·~ ("s donà ('om pte del incident, aga~ 
fà pel fieu complt· a les tres dOlles i les portà a 
veure l:J. maniohra del t¡mil mentre cridava a un 
dels caps de maniohra i li deia 

- -Tul Pepet t Ja has \'ist aquell home que hi 
ha dalt del pal major? No? Té una averi;. al 
casc. sota la línia de flotació. Si hada, d'aqut un 
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moment tindrà el pal major a la vista. Avisa'I, 
però amb discreció, eh" 

1 donà un significatiu cop d'ull a les dame.:l 
que acompanyava. 

El cap de maniobra a14;à la vista, mirà dalt 
del pal i aviat pogué comprovar que le.s afirma
cions deT capità eren reals i veritables. 

l, posant-st les mans davant la boca, en forma 
d'altaveu de radio. l,er a que el ressó dels ¡;eus 
muts Rlrihc$ fins a La Farola, cridà 

- -Ei! ,\r-,au! Quc no veus el què t'has fet? 
Cuidada, eh' Tingués discreció, que hi han sc 
nyores I 

Però l'altre .no 1'(·l\tenia. 
·Qui.- dieu? 
-Que amb molta discreció, que hi han !OIe

nyores, t'amagui" els ... ! 
l deixà anar, ;mlh 1110lta discreció, a causa de 

les h"n'yores. t'i mot i('!10r, majestuós i eufònic .. 
K. Briola 

Demaneu avuI, en tofs els kloaka 
LA NOVELA FRlvOLA 

4)ue: publica una formosa nurae16 
de la LAURA 8RUNtT tltol.da 

FIDELIDAD 
Pr.u 30 ct •• l'1usttacló". foto¡r6flquea 

, ................................. . 
ALTRE VOLTA EL GRAN 

VERB AUXILIAR 

Q.. l no es posa atur a aques ta mania dels mots 
\....} creuat.. acabarem malament. Jo em creia 

que, dcsprés del furor del tango i del fax 
trot i de la de ria de la radiomania, ja no tin
driem . cap més plaga perillosa. Però, amics 
meus, això del" mots creuats excedeix a tot lo 
inven tat i lo pitjor no és això, sino que es 
trana d'tm., cosa t'ndimoniadament complicada 
i ('_PH; c" ... fer lwrdre al cervell a l'home que el 

tingui més equilibrat, ~ i arriba 
a capfic3hs'hi de debó. 

El nou joc fa furor en baI
néari~. platge!' j reunions famí~ 
lian i dóna, de tant en tant, 
Uoc a alguna escena divertida. 

A la riallera població d'Ar
gentona e~ troha\"a, no fa pi
res die~, un amic nostre. Unes 
xicote!'i, abillades amb roba 
tran!'lparenta d'aquella que dei
xa endevinar uns arrodoniments 
capaços de fer aixecar un mort 
jogaven als mots creuats. ' 

De prompte, una d'elles, a 
qui mancava no més una ratlla 
per solucionar un problema, 
s'apropà al nostre amic, que no 
t:"stava pcr aquest!'; jocs, sinó 
per altres, i que, tot fent el dis
tret, comtemplava, per sota la 
taula. les formoses cuixes de les 
divines criatures, mentre fuma
va un egipci, per acabar-se de 
CI nar aire indiferent. 

VOl'\tè, vostè, jove, ho sa
]¡ra' - ('xclamà d(' pro01plc una 
de les noies. Es tracta de tro
bar un mot de cinc lletres que 
signifiqui "acció d'estimar", 

.El xicot reAexionà un mo
ment i esclamà, amb veu de trÒ. 

-Ja el tinc, .<Ienyoreta. Es: 
"Fumer l''. 

Quan te donava mil pessetes, em feies el 
salt perquè deies que necessitaves més diners. 
Ara que te'n donc dugues mil... 

r el gran verb auxiliar de 1. 
llengua catalana ressonà un cop 
més en aquell rialler rec6 d'Ar-
gentona. F, Avall Harga. Home, bé necessito a1g6 per gastaries I ... 





•. ---------------------------------------------------------. 
Mollet que està en una fàbrica de farines i que 
avi.1t va filar de què es tractava. 

-Perdoni, senyoreta -, li digué, acostant-It 
molt cortesment --. Que tal vegada no es troba 
bé? 

-Perquè m'ho pregunta, jove? . 
-Com que la veig aqui, tota sola, ageguda a 

terra._ 
-Es que tinc molta calor. aap? 

-I no tl> por de què pas~i ~!' aquí algú i la 
raptL.? 

Llavors la nostra amiga es quedà mirant al xi
col, j, somrient. li digué. 

-Por? Gens? Ja em pot raptar, ja . .si vol, 
que no cridaré' Vo.té no -a.p lo valenta que socI 

Bit L1eta .. ~ 
NO VAL A PRESUMIR 

L A eterna escella del melodrama és desen
rrotnà en a'luella cambreta fosca del ca
rrer Xou d,~ la Rambla, un vespre que en 

Guasch va tornar abans d'hora a casa seva i tro
bà a la querindanga amb qui vivia. entre els bra
çol - i les cames - d'un altre. 

-De.wergonyida I Indecenta! Porca I Bruta I 
l.'individu que estava amb ¿¡la - croupier, 

abocador de café, pianista de bar ? .. quí ~ap! -
tremolava com un goç mUllat. "Quan estigui can
sat de rlir coses a n'ella. pensava. hi haurà que 
v('ure el què cm dirà a mi 1" 

En Guasch ~guia cri~3nt 
:\[enys mal que no més li dona per cridar 

i no Pt.'ga, ptmaV3 la culpable parella. AI cap 
d'avail, els critj no dt'ixen senyal a la pell, ni 
rovell als OUCJs ... 

---,S~mbla mentida! - - continuava cridant en 
Guasch -. Ets un¡l dona indigna, una des
agralda, una qüaJsevol! Enganyar-me aqui ma
teix, en el meu propi llit I 

Fou llavors que ella es va decidir a Qarlar. 
--En ci tt'u propi llit? No em facis riure! El 

vares comprar a plaços j fa dos mc.'IOS 9ue no 
pagues f'1~ rehllU t Au. au. que aquí no S hi val 
a pre5umirl 

Kar Dant 

LA CONQUESTA FALLIDA 

U N amic nostre va coneixer, en una pobla
ció de la co!>ta el nom de la qual volem 
ca1[ar, perqul' ens agrada ésser prudents, 

una d('liciosa criatura de M'tu anys Que li va 
:tgradar molt. Vivia. en una torreta, amb sa ma
re. una .enyora grossa i vella, que li va semblar 
OO.,t.1.nt confiada. 

Decidit a conquistar la petita ros com fos, es 
va fer lmic de aa mare i un diumenge 1.1 invità. 
amb la noia, naturalment, a fer una excursU . 

en auto a Barcelona, per anar després a dinar a 
can :\foritz, La vella acceptà, la mar de contenta. 

Un cop a la fonda, demanaren un reservat i 
dinaren com quatre ¡ beguerel) com vuit. ·El xam
panya anava a dojo i, de tan en tan. el nostre 
amic començava ja a aprofitar-se dic¡cretament 
pe:i:;i~ant a la xicoteta, quan la mare se li apro
pà i li digué a l'orella: 

-Cóm podriem arreglar-nos per a treure'ns 
del mig a la noia que en!'l està destorbant? 

El nostre amic, des d'aqueU moment, renun~ 
cià a la conquista. 

Ark Habot 

EL DOLC CASTIC 

A IJIIl':hTA anècdota no ÓI de les nostres plat
jes, puig masses convencionalismes d'or
dre moral priven que xicots i xicotes s'em

paitin a la platja, per les roques, inc:.1ús dintre 
l'aigua ... Es tracta, doncs, d'un fet ocorregut en 
un pais més civilitzat que el nostre. 

El bon gour1Jl.d si té quartos, abandona, pre
cisament per aquesta causa els nostres balnearis 
i se'n va cap a França, cap a Itàlia o cap a Bèl
gica. 
Les platjes suïsses són les úniques que els bar
celonins no s'han dedicat encara a visitar. • 

A Deauvi!Je, doncs, perquè bé ens haviem de 
decidir a començar a contar el fet, un banyista 
a qui lec¡ femelle, agraden més que It'!! sopes de 
llet als gau de bona família, ern.paita, durant el 
bany, a una deliciosa morena, admirablement mo
delada. quines esc.ulpturals formes fa res~ltar 
d'una manera endimoniada el moiJlot de seda. 

La noia neda com tina petit.1. balena, però ell 
és m"" fort i la segueix fins a la caseta. 
-I ara! - exclama la noia -, Oeixi'm estar! 
-Que la deixi estar? Si que està de broma I 

Després que m'ha costat tant f>Oguer-la atrapar I 
-Però deixi'm entrar aquí, q,ye m'haig d'as

seear i m'haig de canviar la ro~! 
-Això és 10 que vull veure, prec.i5amcnt! A 

la seva ca.~cta hi han unes esc.1etxes magnífiques 
per pogucr guaitar 10 que m'interessa 

--Vostè no farà aixòl - exclamà. [a noia -, 
I dk f¡Ue no ho fara, perquè si ho intenta, r.urto 
i el tanco amb mi a dintre fins que estiga ves
tida. _ 

S, Alt PaNer 

Coalt pr ...... , litI atIrutro ,. ... t; 

LA NOIA PRACTICA 

• ____ w _________________________ ~~~~=_~----~~~~~. 
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Llqim a la Ae(ció d'Imtrueció Pil 
blka" drl .. Diluvio": 

"Pur no r('unir la. dcbidat condí. 
don" los .upir~tcs prcsmtado.., se 
ha d«:]¡¡radu desi('rto el concuuo 
:.Iowlri¡¡!lo para prov('t'[ la plll.za d(' 
11m fetor de l~nlt'lIa franeua, vacant(' 
en d In~tituto NaciConal. de lf'1{uT'lda 
CDteft.am!a d(' Baeu, 

E. molt ('~tr¡Uly que a B¡¡('z.1. 

no hagin tingut l'acudit 
de provar les profc:!lOTC!s 
-de ci. Ja :\fadame Petit 

La {,-mpeyiJ. dds FerroeaTTil~ Ca. 
talans ~ ina.u&Urat el baill:aOOr de la 
F1o~ Ptanon, entre les Planes i 
s.n Cugat. pk de pina i de ream! 
.a propòsit per dur- bi la Jticota i ('n. 
Kfl¡ar-li de «rcar royellons. 

Sea:ons en~ diu 1'10 amic nostre que 
nmcna Its dr('res a Ili. companyia. el 
ha!nd)r de la Flar('sU Pearsoo, ha 
sigut (Onltruit a fi de dnco"i"C!tio-
mr un lI:ic Les Planet, on el diunl~lJ' 
e(', !c. parell" que hi al\;lven <"rOl 

!anlU, qlte habíen de demanar t'Im. 

No HI'4 doncs l'en. e,<trany 
quI" amb aquesta innovació, 
~II •• 1 mel d'abril o maig 
aUDltnti l'I (luhlaci6. 

Segon. Wla informació que puhlica 
~l -aero", r('spçcte al teatre a Itàlia, 
~ulta II'~ am tot ntà Igual QIJC aqu[: 
1('. but.U\IlCi, cares; ('1. ótctors. amb 
ml. pretrnlions que m Rufuta i els 
autoTl dcmat.¡¡nt - i cobrint _ una 
de dretes {Ide fa frerlat. 

V vI mr Que b p:l5ltn ne¡r;¡ 
c:em aquí i 6n. un lI:!c més. 
¡J ;0 Que cm creia QUC a Itàlia 
tol ho feien al rtvbr 

DivenJr., nrm ésu:r a -f.Jdq. 
rado-, on t('m.. lloc el beT~fici d'm 

l;auimir Orta •. Tot utava pi':, a ves 
sar i la eontl:>rrmcia fCll\d\ina era no 
tabll" ('n (Iuantita! i cn cali!at. 

Ai;ltò s'cxpliea, 8i e. té en tomp!(' 
qu(' l'obra qu(' havia trial el kl\dicial 
per la &cva "aerata dlh"noT('" era 
"Bartol" til"ne una flauta" j, a fa e""". 
ta, Iu dames i dami~dle~ tenien ga' 
nM de veure c<'.m erl, 

\lh la flauta d'en Bartolo 
a nin¡ú va ('mocionar, 
('nearo¡ que amb molla gr1cia 
l'Ortu ms la va ensenyar, 

D<'G1.l ,'utrenarl al ~narCl'IODa", li 
no hi ha destorb, una comèdia tit,.ra' 
da "Corput" i que ha Cabriat aqu('1I 
lCfIyor, lIar« i prim com '11\ teeal1 
<llit es diu .Alfons Rour(', i fa a ('..~to
ntl d'actol- cinemato¡ri!ic, a ett('lnl'~ 
de periodi!I;, i a ('.tonu de oomedi, 
grat, 

Les nove, qu(' tenim d'acllJe5ta pr" 
ductilt són C!lI:Cl'I-lent., j ja els hi pv 
dem auqurar du d'ara Que ('I .. Cor 
pus" cfen ROtIre el trohuln mort 
miollr Que eI .. Dijou. ,Sant" d'm Se
carra, ('ncara que a'luclt prctcnl(tli é.
Jer un d('l, famosos IriS ;ur.:.:s, q",' 
r,[u"wrDIJ mds qUI If Iol. 

Soposem que ésscnt el "Corpus" 
sortirà la procC5.Ó, 
a m('ny. quc vati ptr dintre 
com li va a un tervidor, 

Un anunci tret de la Jl"eció de "Ven
ta," de la mai prou nlabada "Vao
guardia": 

.. Sagrada Familia por Vilaoomat, 
Oca.ión, torre Damiao" 13, I-a, di' 
9al". 

El comcrdaol de ROmc1es 
de la t('nda "La MW1dial" 
n'ofer(';" quatre dotzenu 
a qui en tfqui ~'l"Iltfel1at. 

L'AFARTA PORRf.S 

: ................... . 
i9 
i • · · : VOLEU CONEIXER A LA 

: LAURA BRUNET? 
..@" 

VOLEU SABER QUI e. 
I FINS ON ARRIBA AMB • 
LA SEVA MAGleA PLO 
MA AQUESTA ESCRIP· 
TORA AUDAÇ I ENIGMA 
TICA QUE HA REVOLU· 
ClONAT LA LITERATURA 
GALANT? 

COMPREU LA SEVA 
DARRERA PRODUCCiÓ 

ftUf"1OlnS fiftlOlm 
Of PlfiftUlT lfBRUn __ Iiï&~= 
I PRuiREU LES DELlTO- • 

• SES BELLESES DEL LLI-
• BRI! MEs SUBJUGADOR 
: DINTRE DEL OÉNERE 
: 
: 
: FORMEN LA COL'LEC
• CIÓ COMPLERTA,8 QUA· 
: DERNS DE 32 PLANES 
: AMB MAONÍFIQUES POR
• T ADES I PORMOSES lL ' 
: L USTRAC'IONS DE i A. M E S T R E 

· i Preu del quadern: 30 d •• 

...................... 
......................................................................... . . 
: S ' HA POSAT A lA VeNDA el TeRceR QUADeRN DI!: 

: AVENTURA& GALANTES DE LA POMPADOUR: 
: Delioio.ament explioada. per la LAURA BRUNET : 
i Un <juadern JO c:èntbn. U' lustracions de A , MESTRE: ......................................................................... 





-Quin pailatCe! Quines muntanyes! Quin a flon! 
El que a mi m'havien dit que millor que la flora, era el faune, pero DO el vel, en lloc. 
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